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'~atım Bozukluğu"

Ü zerine Düşünceler

istisnalara hemen hemen hiç yer vermediğini
söyler. Bu yüzden Türkçenin "zor" bir dil olduğunu, konuşmak ya da yazmak için sıradışı
özelliklerinin bulunduğunu ifade etmek için
hiçbir sebep yoktur.
Türkçe zor bir dil değilse, anlatım bozukluklarının Türk Dili alanında bu kadar
fazla yer kaplamasını nasıl izah etmek gere-

kir?

Levent Kurgun,.(

2. Tanımlar, Kavramlar
Bizce bunun için önce "anlatım bozukluğu" ifadesinin ne olduğunu genel hatlarıyla
belirlemek lazımdır. Dolayısıyla ifadenin "anlatım" parçasının sözlüklerde geçen tanımla
rını vermek durumundayız:

Anlatma ıŞı;- bir duyguyu, bir düşünceyı;
bir konuyu söz veya yazı ile bildirme, ıfade 1;

1.

Giriş
"Anlatım bozuklukları", çoğu
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Türkçe
-özellikle öğrenciler- için aşılması
oldukça güç bir sorun olarak görülmektedir.
Çünkü ilkokul birinci sınıftan itibaren ders
olarak "görülmeye" başlanan Türkçe, içinden
çıkılması son derece zor bazı hususlar arz etmektedir. Bu hususlar öylesine ince çizgilerle
belirlenmiştir ki, dili kullanma adına atılacak
her adıma mutlaka büyük dikkat gereklidir.
Noktalama işaretleri, bir virgülle "bozulan"
anlamlar, büyük küçük harf ayrımından dolayı yapılan "yanlışlıklar", yaklaşık olarak on bir
yıl boyunca görülen Türk Dili dersinde halledilemez. Bu yüzden genel sınavlarda "anlatım bozuklukları" ile ilgili çıkan sorular her
zaman büyük bir dert olur.
kullanıcısı

Kişinin

ana dilini "konuşamaması" ya
Türkçenin "konuşması"
"yazması" zor bir dil olmasından mı kaynaklanmaktadır? Türkçe bu kadar zor bir dil
midir?

da
ve

"yazamaması",

Yapısına dair günümüze kadar edinilen bilgiler, Türkçenin çok eski devirlerden
beri yapısını neredeyse hiç değiştirmediğini,

Anlatma ışı;- düşünce ve duyguların genellikle söz ve yazı gib~· yaygın anlaşma araçları
veya başka yollarla bildirilmesı; açığa vurulması, ifade; anlatmak için kullanılan yargılı ya da
yargısız söz ve sözcükler dizisi2;
Bir düşünceyı; bir konuyu söz veya
ile anlatma, ıfade3;

yazı

Anlatmak eylemi ya da biçimi; bir düşünceyi, duyguyu, tasarıyı, konuyu söz ya da
yazı ile dile getirme işı; ıfade4;
Düşüncenin,

duygunun sözle, davranışla,
yüz hareketleriyle açığa vurulması, belirtilmesi5.
Anlatmak dışa doğru yapılan bir fiil
göre, konuşmak, söylemek, ilet(iş)
mek fiillerinde olduğu gibi en az iki kişi gerektirmektedir6. Bu bakımdan, "anlatım"
olduğuna

(*) Yrd. Doç. D,, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi.

(1) GTS (13.11.2013)
(2) Yaşar Çağbayır, Ötüken Türkçe Sözlük, Ötüken Neşriyat, İstanbul,
2007, s. 259
(3) İlhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, Kubbealtı Neşriyatı,
İstanbul, 2006, s.144
(4) Ali Püsküllüoğlu, Türkçe Sözlük, Can Yayınlan, İstanbul, 2007,
s.135-136
(5) Pars Tuğlacı, Okyanus Ansiklopedik Sözlük, Pars Yayınları, İstan
bul, 1971, s. 106
(6) Alan Dundes, Halli: Kimdir, (çev. Metin Ekici), Milli Folklor, 1998,
37, s. 143

sözcüğünü "iletişim"

ile bağdaştırmak da
mümkündür. Günümüzün en çok kullanılan
sözcüklerinden olan iletişim için ise, sözlükler şunları yazmaktadır:

Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması,
bildirişim, haberleşme, komünikasyon; telefon,
telgraf televizyon, radyo vb. araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi, bildirişim, haberleşme, muhabere, komünikasyon 1;
karşılıklı

olarak iletmek işi,duygu, düşünce ve isteklerin her türlü araç ile başkalarına
iletilme ı'şı; haberleşme, bildirı'şim, komünıkas
yon, konuşma veya yazma yazma ile bilgi veren
ile dinleyici veya okuyucu arasında oluşan bilgi
aktarımı, haberleşme araçlarından yararlanıla

rak sağlanan bilgi alışverı'şı; bildirişim, haGerleş
me, komünikasyon, kı'şiler arasında yakınlaşma
ve anlaşma doğuran konuşma veya yakın ilişkı;
diyalog8;
bir bilginin

çeşitli

yollarla

başkalarına

aktarılması, haberleşme, komünıkasyon 9;
komünıkasyon,

yüz ifadesı; ses tonu, ses,
tavır, konuşma veya yazı, telefon, telgraf radyo
televizyon gibi araçlarla düşünce veya duyguların bir kimseden başka bir kimseye geçişı;- haberleşme; anlaşma 10;

kı'şiler arasında duygu, düşünce, bilgi, haber alışverı'şı; duygu, düşünce, bilgi ve haberlerin, akla gelebilecek her türlü biçim ve yolla kı'şi
den kı'şiye karşılıklı olarak aktarılması,kişilerin
birbirlerini anlaması, telefon, telgraf radyo,
televizyon vb. gibi aygıtlardan yazı, simge ve
benzeri araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi
alışverişi11 •
Tanımlara

göre, birinin bir şeyi baş
bugün "iletişim" olarak
12
değerlendiriliyor • Böyle olunca, anlatım ile

kasına anlatması

iletişim, aşağı yukarı aynı kavramın farklı açı

lardan adlandırılması gibi görülüyor.
Ancak anlatım bozukluğu ifadesinin
dille ilgili durumuna değinmeden önce, bazı

hastalıkları

da işaret ettiğini de belirtmek
gerekir: "Sözel Anlatım Bozukluğu" diye bilinen hastalığın görüldüğü çocukların kelime
dağarcığı çok sınırlıdır. Sözel ıfade yeteneği
sözel olmayan zeka yeteneği ve dili idrak etme
yeteneğinden önemli ölçüde geridir. Dilbilgisi
açısından kullanılan zaman kiplerinde hatalar
yapılır. Kelimeleri hatırlamakta yahut uygun ve
gelı'şmı'ş cümle kurmakta zorlanırlar. Soyut ve
karmaşık kavramların ifade edilmesinde sorun
yaşarlar 13 • "Yazma Bozukluğu" ise, genel olarak harf hataları yapma, birbirine benzeyen
b-d, p-q, c-ç gibi harfleri ya da 6-9, 12-21 gibi
sayıları karıştırma ve birini diğerinin yerine
yazma, noktalı ve noktasız harfleri karıştırma
(o-ö, u-ü), heceleme hataları ve bir kelimeyi
bölerek yazma, noktalama işaretlerini kullanmama ve çok karışık ve kötü yazma gibi belirtileri olan bir hastalıktır 14 •
Batıda da "Anlatım Bozukluğu'', "kişi
lerin iletişiminde görülen rahatsızlıkları" belirten bir terim olarak işletilmektedir 15 • Denilebilir ki, bizim anlatım bozukluklarından
anladığımız ile tıbbın veya batının anladığı
arasında önemli bir fark vardır. Bu noktada,
"anlatım bozukluğu" ifadesinin hangi kav(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

GTS (14.11.2013)
age., s. 2138
İlhan Ayverdi, age., s. 1384
Pars Tuğlacı, age., s. 1193, 1617
Ali Püsküllüoğlu, age., s. 911
Doğan Aksan, bu sözcüğün yerine, kavramı daha çok karşılaması
sebebiyle, bildirişim sözcüğünü kullanır: Bildirişme, bir bilginin,
bir niyetin ilkel ya da ergin bir işaret dizgesinden yararlanılarak bir
zilıinden başka bir zihne ya da bir merkezden bir başka merkeze
ulaştırılmasıdır ... (Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle
Dilbilim, TDK Yayınları, Ankara, 1995, C.1, s. 44 ve devamı)
(13) Uz. Dr. Neslim Güvendeğer Doksat; http://www~oksat.com/AVıl
la.aspx?sno=l228&d=l (11.11.2013)
(14) Uzman Klinik Psikolog Çiğdem Köse Demiray http://cigdemkose.
corn/yazma-bozuklugu-disgrafi-nedir/ (19 .11.2013)
(15) Özellikle araştırmaya çalıştığımız İngilizcede bizim bugün kullandığımız arılamıyla "arılatım bozukluğu" terimi ve kavramı rastlayamadık. Buna en yakın ifade olduğunu öğrendiğimiz "expression
disorder" ifadesi bile kullanılmamaktadır. Expression disorder
ya da disorder of expression ifadeleriyle yapılan aramalarda ise,
belirtildiği gibi, birer hastalık olan dyslexia (okuma güçlüğü), aphasia (söz yirimi) ve dysgraphia (yazma yitimi)'ni konu alan yazı
larla karşılaşılmaktadır. ''.Anlatım Bozukluğu" ifadesinin Almanca
çevirisi "Sprachstörung(en)", Fransızca çevirisi ise "trouble de
l' expression" biçiminde karşımıza çıkmaktadır. Her ikisi de İn
gilizcede olduğu gibi, konuşma ve yazmada görülen güçlükleri
bildiren terirrıler olarak işletilmektedir. Rusçada da durum farklı
değildir (Örneğin; http://en.wikipedia.org/wiki/Disorder_of_written_expression;
http://en.wikipedia.org/wiki/Expressive_language _ disorder;http://de. wikipedia.orglwiki/Sprachstörung.html;
http://www.psychoweb.fr/artides/psychopathologie/63-troublesde-l-expression.html ve http://medsestranadom.ru/medicinapro/3 3 37-vyrazitelnye-rasstrojstva-jazyka-razvitie).
Yaşar Çağbayır,
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ramı karşıladığı

hususunda bir karışıklık var
gibi görünmektedir 16 •

3. Tespitler
Türkiye Türkçesindeki "anlatım boiçin çeşitli çalışmalar yapılmıştır.
Özellikle sınavlara yönelik Türk Dili kitaplarında "anlatım bozukluğu" müstakil bir yer
kaplar. Bunun yanı sıra, doğrudan bu konuya
hasredilmiş kitaplar da bulunmaktadır 17 • Öncelikle, bu kitaplardan rastgele seçtiklerimizin içlerinde yer alan anlatım bozukluklarına
dair başlıkları burada vermek istiyoruz.
1. Örnek:

Birinci örnekte anlatım bozuklukları
sese dayalı bozukluklar ve anlama dayalı boyapıya dayalı

Bozukluklar

Öge eksikliği, öge fazlalığı, özne-yüklem uyumsuzluğu, tamlama yanlışları, çatı
uyumsuzluğu 18 •

zuklukları"

zukluklar,

Yapıya Dayalı

bozukluklar

şeklinde

üçe ayrılır:

Sese Dayalı Bozukluklar

2. Örnek:

Bu örnekte anlatım bozuklukları iki
bölüme ayrılmıştır: sözcüklerle ilgili anlatım
bozuklukları ve cümle kuruluşu ile ilgili anlatım bozuklukları.

Sözcüklerle İlgili Anlatım Bozuklukları
Yapıları yanlış

olan sözcükler, birbiriyle karıştırılan sözcükler, gereksiz kullanılan
sözcükler, gereksiz yinelenen sözcükler, gereksiz kullanılan yardımcı eylemler, çelişen
sözcükler, yanlış okunan, yazılan ve söylenen
sözcükler.

Cümle Kuruluşu ile İlgili Anlatım Bozuklukları
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Seslerdeki kalınlık ve inceliğe dikkat
etmemek, kelime başındaki k'leri g olarak
telaffuz etmek, kelime sonundaki r sesinin
düşürülmesi, kelime sonundaki art h ve k seslerinin hırıltılı h olarak söylenmesi, harflerin
Türkçeye aykırı olarak seslendirilmesi, vurgu
yanlışlığı, vurgu yanlışlığı, seslerdeki uzunluk
ve kısalığa dikkat etmeme, ses fazlalığı, yanlış
yumuşatma, ses uyumsuzluğu.

Anlama Dayalı Bozukluklar
Gereksiz sözcük kullanılması, birbirine
karıştırılan sözcükler, yanlış yerde kullanılan
sözcükler, yapılan bozuk sözcükler, anlamca
çelişen sözcükler, cümlede anlam belirsizliği
(zamirlerin yanlış ya da eksik kullanılması,
adın önüne rastlayan adlaşmış sıfatların kullanılması, tamlayanı düşmüş ad tamlamasının
kullanılması, noktalı virgül eksikliği, işaret
zamirleri ve "o" kişi zamirinin kullanılışı, karşılaştırma yanlışları, deyim yanlışları, yanlış
sözcük seçimi.

Cümlenin öğeleriyle ilgili anlatım bozuklukları, olumlu ve olumsuz yargıların
birlikte kullanımından doğan anlatım bozuklukları, yardımcı eylem eksikliğinden
doğan anlatım bozuklukları, sözcük ve sözcük öbeklerinin yerinde kullanılmamasından
doğan anlatım bozuklukları, özne-yüklem
uyumsuzluğundan doğan anlatım bozuklukları, düşünme hatalarından doğan anlatım
bozuklukları 19 •
(ı6) Emel Huber de durumu şöyle açıklar: İnsanlar beyinlerinde öngörülmüş olduğu için, bir bakıma birbirleriyle iletişim kurmak,
konuşmak, anlaşmak üzere dünyaya gelir. Dil kullanmak, konuş
mak, bildirişimde bulunmak norm olandır, doğal olandır. Bunun
tersi durumlar hastalık durumlarıdır. Örtieğin otizm ya da şizof
reni hastalığında hastalar ya tümüyle konuşamaz olur yani bildirişim kurmaz ya da bildirişimde aksaklıklar vardır (Dilbilime Giriş,
Multilingual Yayınları, İstanbul, 2008, s. 18)
(17) Örneğin, Ömer Asım Aksoy, Dil Yanlışları, İnkılap Kitabevi, İstan
bul, 2008; Sıddık Akbayır, Dil ve Diksiyon Yazılı ve Sözlü Anlatım
Bozuklukları, Akçağ Yayınları, Ankara, 2007; Atilla Aygün,' Anlatım
Bozuklukları, ABC Yayıncılık, Ankara, 2004; Yusuf Çotuksöken,
Dilce, Toroslu Kitaplığı, İstanbul, 2009; Feyza Hepçilingirler,
Türkçe Off, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1997; aynı yazar, Dedim
: "Ah" (Türkçe "Off" -2), Everest Yayınları, İstanbul, 2009; aynı
yazar, Türkçe Off 3-Dilim Dilim Anadilim, Everest Yayınları, İs
tanbul, 2009
(18) İbrahim Atabey vd., Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Yargı Yayınevi, Ankara, 2005, s. 207 ve devanu)
(19) Canan İleri vd., Sözlü ve Yazılı Anlatım, AÖF Yayınları, 1998,
s.216 ve devanu

3. Örnek:

5. Örnek

Bu örnekte de anlatım bozuklukları iki
bölüme ayrılmıştır: anlam bakımından anlatım
bozuklukları ve dilbilgisi bakımından anlatım
bozuklukları

Anlam

Bakımından Anlatım

Bozukluk-

farı

Beşinci

la ilgili yanlışlar, anlatım özellikleri açısından
yanlış kullanımlar,

sözdizimi yanlışlığı, mantık
yanlışlığı, kelimelerin yanlış anlamda kullanıl
ması ve dil bı1gisi yanlışlığı şeklinde beş bölümde ele alınır. Bu bölümlerden sözdizimi
yanlışlığı

Gereksiz sözcük kullanma, sözcükleri
birbiriyle karıştırma, sözcükleri yanlış anlamda kullanma, sözcüğün yapısındaki yanlışlık,
yerinde kullanılmayan sözcük veya öğeler,
anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması, deyim ve atasözü yanlışları, gereksiz
yardımcı eylemler kullanma, mantık hataları,
zamir eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozuklukları, karşılaştırma hataları.

Dilbilgisi

Bakımından Anlatım

ve mantık yanlışlığı dışındakiler alt

başlıklara ayrılır:

Anlatım Özellikten· Açısından Yanlış
Kullanımlar
Eş anlamlı

kelimelerin bir arada kullaanlama gelen sözlerin kullanımı,
aynı görevi üstlenen ek ve kelimelerin, gereksiz eklerin kullanılması, noktalama eksikliği
ya da yanlışlığı.
nılması, aynı

Bozuk-

lukları

örnekte anlatım bozukluklarıy

Kelimelerin

Yanlış

Anlamda

Kullanıl-

ması

Yüklem yanlışlığından doğan anlatım
özne yanlışlığından doğan anlatım bozuklukları, özne yüklem uyuşmazlığın
dan kaynaklanan anlatım bozukluğu, tümleç
yanlışları, tamlama yanlışları, eylem - eylemsi
arasındaki çatı uyuşmazlığı, eklerin kullanımı
ile ilgili yanlışlıklar2°.

bozuklukları,

4. Örnek:
Bu örnekte Anlatım bozuklukları ana
başlığı altında, sözcük yanlışları ve cümle yanlışları başlıkları bulunmaktadır:

Sözcük

Yanlışları

Yapıları yanlış olan sözcükler, birbirleriyle karıştırılan sözcükler, yanlış anlamda
kullanılan sözcükler, gereksiz sözcükler, gereksiz tekrarlar, gereksiz yardımcı eylemler,
çelişen sözler.

Cümle

Yanlışları

Mantık yanlışları, çeviriyi andıran sözler, cümle ögeleriyle ilgili yanlışlar, tamlama
yanlışları, özne yanlışları, tümleç yanlışları,
yüklem yanlışları, yanlış yerde bulunan ögeler21.

Birbirleriyle karıştırılan bazı kelimeler,
deyimlerin yanlış kullanılması.

Dil Bilgisi Yanlışlığı
Özne yanlışları, yüklem yanlışları, tümleç yanlışları, tamlama yanlışlıkları, özne-yüklem uyuşmazlığı22 •

6. Örnek
Bu örnekte anlatım bozuklukları ana
başlığı altında şu başlıklar bulunmaktadır:

anlam yönünden bozukluklar ve dil bilgisi yönünden bozukluklar.
Anlam Yönünden Bozukluklar
Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada
ve eş anlamlı kelimelerin
bir arada kullanılması, anlamları karıştırılan
kelimeler, yabancı kelimelerin yerine kullanı
lan Türkçe kelimeler, kelimelerin doğru yerlerde bulunmaması.
kullanılması, yakın

(20) http://www.cokbilgi.com/yazi/anlatim-bozukluklari-konu-anlati·
mi-1/ (11.11.2013)
(21) Cahit Kavcar vd., Yazılı ve Sözlü Anlatım, Anı Yayıncılık, Ankara,
2011, s. 29 ve devamı
(22) İsmail Doğan vd.,Türk Dili, Akademi Yayınevi, Rize, 2000, s. 177
ve devamı
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Dil Bilgisi Yönünden Bozukluklar
Özne-yüklem uyumsuzluğu, özne eksikliği, dolaylı tümleç eksikliği, nesne eksik:liği23.

7. Örnek
Bu örnekte iki ana başlık bulunmaktadır. İlki Türkçede genel anlatım bozuklukları,
ikincisi cümle bozuklukları. Türkçede genel anlatım bozuklukları da iki bölüme ayrılmıştır:
ses ve ahenk kusurları ve anlam kusurları:

Ses ve Ahenk Kusurları
Tenafür, zincirlenme, tekrar sıklığı.

Anlam Kusurları
Garabet, şekil ve üslupta aykırılık (aykırı kelime kullanılması, aykırı sesler, aykırı
gramer şekilleri, aykırı yardımcı fiiller), anlamda aykırılık.

eksikliği, sözcük eksikliği, birleşik fiil eksikliği,

eklerde eksik:lik, ek-fiil eksikliği), sıra yanuyumsuzluk (özne-yüklem uyumsuzluğu, nesne-yüklem uyumsuzluğu, zarf-yüklem
uyumsuzluğu, sıfat-isim uyumsuzluğu, tamlayan-tamlanan uyumsuzluğu, bağlaç-yüklem
uyumsuzluğu, çatı uyumsuzluğu, fiilimsilerin
yanlış kullanımı), tekrar yanlışları, eş anlamlı
sözcükler, mantık yanlışları, çelişkiler (anlam
çelişkileri, sözcük çelişkileri), kavramları bilmemek, birbirleriyle karıştırılan sözcükler,
zincirlenme, tamlama yanlışları (isim tamlaması yanlışları, sıfat tamlaması yanlışları), birleşik: fiillerin yanlış kullanımı, anlam belirsizliği, atasözlerinin yanlış kullanımı, deyimlerin
yanlış kullanımı, argo ve çirkin sözcükler,
alıntıların yanlış kullanımı, çeviri yanlışları,
özentiler (yabancı dilden sözcük alma, uydurma özentileri), sözcükleri yanlış biçimde
kullanma 25 •

lışlığı,

9. Örnek

Cümle Bozuklukları
1038
Eksik:lik, fazlalık, sıra yanlışlığı, uyumsuzluk24
8. Örnek
Bu örnekte ana başlık dil yanlışları olarak belirlenmiş, bazı yazım ve noktalama işare
ti yanlışlıkları ve anlatım bozuklukları şeklin
de alt başlıklar verilmiştir:

Bu

anlatım

bozuklukları,

ayrılmıştır. Anlam kusurları dışındakiler alt
başlıklara ayrılır:

Uyum Kusurları
Kakafoni, zincirlenme, tekrar sıklığı,
deyim ve atasözlerindeki yanlışlıklar, garabet,
söyleyiş kusurları.

Bazı Yazım ve Noktalama İşareti Yanlış
lıkları

örnekte

uyum kusurları, biçim ve söz dı~ımi ile ilgili
diğer kusurlar ve anlam kusurları şeklinde üçe

Biçim ve Söz Dizimi ile İlgili Diğer Kusurlar

Sözcüklerin yanlış yazımı, ağız özellikBiçim bilgisi kusurları, söz dizimi kulerinin yazılı anlatımda kullanılması, kesme
. surları26 •
işaretinin kullanılmaması veya yanlış kullanılması, kısaltmalarda yapılan yanlışlar, Türk
10. Örnek
alfabesinde bulunmayan harf ve işaretleri
Bu örnekte ana başlık ya da kitabın adı
kullanma.
Dil Yanlışlarıdır. Bu başlık altında konu ile ilAnlatım Bozuklukları
Fazlalık/gereksiz

sözcükler, gereksiz
fiiller, eksik:lik (özne eksikliği, yüklem eksikliği, dolaylı tümleç eksikliği, nesne
eksikliği, zarf tümleci eksikliği, edat/bağlaç
yardımcı

(23) Mehmet Sarı, Fakülte ve Yüksekokullar İçin Türk Dili, Okutman
Yayıncılık, Ankara, 2011, s. 268 ve devamı.
(24) Zeynep Korkmaz vd., Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Yargı
Yayınevi, Ankara, 200 ı, s. 285 ve devamı
(25) Ali Yakıcı vd., Üniversiteler İçin Türkçe-1 Yazılı Anlatım, Gazi Kitabevi, Ankara, 2006, s. 359 ve devamı
(26) Süer Eker, Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yayınları, Ankara, 2010, s.
463 ve devamı

gili iki başlık yer almaktadır: Türkçe yanlışları
ve Osmanlıca yanlışları:

Türkçe

Yanlışları

Yapılışları yanlış olan sözcükler, birbirleriyle karıştırılan sözcükler, okuma-yazma-söyleme yanlışları, yazım yanlışları, yanlış
anlamda kullanılan sözcükler, gereksiz sözcükler, yinelemeler, gereksiz yardımcı eylemler, çelişen sözler, tamlama yanlışları, özne
yanlışları, tümleç yanlışları, yüklem yanlışları,
yanlış yerde bulunan sözcükler, çeviri kokan
sözcükler, bozuk anlatımlar, özentiler, atasözlerinde yanlışlar, deyimlerde yanlışlar.
Osmanlıca Yanlışları
Yapıları yanlış

olan sözcükler, birbileriyle karıştırılan sözcükler, okuma-yazmasöyleme yanlışları, yanlış anlamda kullanılan
Osmanlıca sözler, Osmanlıcadaki kalıplaşmış
sözler, aruz yanlışları27 •
11. Örnek
Bu örnekte ana başlık ve eserin adı
''Anlatım Bozuklukları" dır. Bunun altında yer
alan başlıklar ise anlamla ilgili bozukluklar ve

biçimle ilgili bozukluklar şeklindedir:
Anlamla İlgili Bozukluklar
Sözcüğün yanlış

yerde kullanılması,
anlamda kullanılması, gereksiz sözcükler, çelişen sözcükler, deyim yanlış
sözcüğün yanlış

ları.

Biçimle İlgili Bozukluklar

Yazılı Anlatımla İlgili Yanlışlıklar

Anlamla ilgili anlatım bozuklukları
(gereksiz anlamsal yinelemeler, yanlış yerde bulunan sözcükler, çelişen sözler, anlam
belirsizliği, birbiriyle karıştırılan sözcükler,
karşılaştırma/sıralama yanlışları, özenti kullanmalar/çeviri yanlışları, mantık yanlışları,
deyim-atasözü yanlışları, noktalama yanlış
ları), dilbilgisiyle ilgili anlatım bozuklukları
(cümlenin ögeleriyle ilgili yanlışlıklar, tamlama yanlışlıkları, eylemsi yanlışlıkları, zamir
belirsizliği, bağlaçlarla ilgili yanlışlıklar, za man ve kişi eki uyumsuzluğu, çatı uyumsuzluğu, ekeylem eksikliği, yapısal yanlışlıklar,
çoğul ekinin yanlış kullanılması), yazım kurallarıyla ilgili bozukluklar (başlıkların yazı
mı, tarihlerin yazımı, sözcüklerin bölünmesi,
sayıların yazımı, "de, da" bağlacı ve "-da, -de,
-ta, -te" ekinin yazımı, "ki" bağlacı ve "-ki"
ekinin özellikleri-yazımı, "mi"nin yazımı, ikilemelerin yazımı, pekiştirilmiş sözcüklerin
yazımı, "ile"nin yazımı, ekeylemin yazımı,
kısaltmaların yazımı, kesme işaretinin doğru
kullanılması, özel adların yazımı, gökbilim
kavramlarının yazımı, yön bildiren sözcüklerin yazımı, sanların ve özel adla kullanılma
yan sanların yazımı, özel ada bağlı tür adlarının yazımı, kaynak gösterilmesi, özgeçmiş
yazılması, yazımı karıştırılan sözcükler, ayrı
ve bitişik yazılan sözcükler-sözcük öbekleri),
noktalama işaretleriyle ilgili yanlışlıklar.

Sözlü Anlatımla İlgili Bozukluklar
Yazım ve söyleyiş ayırımından kaynaklanan yanlışlıklar, boğumlanma kusurları,
kitle iletişim araçlarında sıkça görülen söyleyiş yanlışları, konuşma kusurları, konuşma

Yapıları yanlış

metninin biçimlendirilmesindeki yanlışlıklar,
hazırlıklı koknuşmalarda görülen aksaklıklar,
ulama ve noktalamayla ilgili yanlışlıklar, vurguyla ilgili yanlışlıklar2 9 •

12. Örnek

''.Anlatım bozuklukları", örnek olarak
seçilen on iki kaynakta, farklı farklı başlıklar

olan sözcükler, tamlama
yanlışları, özne yanlışları, tümleç yanlışları,
yüklem yanlışları, özne-yüklem uyuşmazlığı,
virgül eksikliği 28 •

Bu örnekte anlatım bozuklukları iki alt
başlıkta değerlendirilmiştir: Yazılı anlatımla

ilgili yanlışlıklar ve sözlü
zukluklar.

anlatımla

ilgili bo-

(27) Ömer Asım Aksoy, age.
(28) Atilla Aygün, age.
(29) Sıddık Akbayır, age. Adı burada verilen çalışmaları eleştirmek gayesi taşımıyoruz. Amacumz "anlatım bozukluğu" sorununun ne
olduğunu bulmaya çalışmaktır.
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altında ele alınmıştır. Alt başlıkların sayısı ise
çok fazladır ki, bu, "sorun"un işleniş biçimini göstermesi bakımından önemlidir. Farklı
kelimelerle ifade edilen ancak aynı bozukluğu

değerlendiren başlıkların yanı sıra, farklı
zukluğu

bo-

ele aldığı halde benzer olan başlıklar

görülmüştür.

Kaynaklarda verilen anlatım bozukluklarına dair örnekler de değerlendirme başlık
ları gibi çok çeşitlidir. Ancak bunların çoğu,
anlatım bozukluğu türünü delillendirmek
için meydana getirilmiş "sun'i" yapılar izlenimi vermektedir. Günlük kullanımdan veyahut yazarı belli metinlerden alınan örnekler
sınırlıdır.

Bir başka husus ise, ilgili anlatım boaçıklayıcı örneklerin "bağlam"
içinde verilmemesinden kaynaklanan karışık
lıktır. Bu yüzden, "Genç kıza doğru yürüdü.",
zukluğunu
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"Genç doktora seslendi.", "Arslan nasıl avlanır,
bilmiyorum?", "Küçük çam ağacının arkasına
saklandı." benzeri cümlelere, anlatımı bozuk
olan cümleler gözüyle bakılır.

4. Değerlendirmeler
Buna göre, gözlem yapmaya çalış

eskirler; eskiyenleri atılır yerine yenileri alınır.
Bu sebeple dilbilimciler, dili sürekli olarak yenilikler doğuran bir kaynağa benzetmişlerdir31 •
Her milletin sosyal yapısına bağlı olarak sürekli değişen ve gelişen dil, temelde
iletişim aracıdır. Varlık sebebi iletişimi sağla
maktır. Dolayısıyla iletişimi sağladığı müddetçe dil, görevini yapar. Bu bakımdan, herhangi
bir dilin ilkel, primitif, zengin, gelişmiş gibi sı
fatl;ırla nitelendirilmesini doğru bulmuyoruz.
Belirtildiği gibi, diller için "güzel", "zengin" vb.
değerlendirmeler

bilimsellikten uzak, göreceli

ve özneldir 32 •
Diğer

diller gibi Türkçe de doğal olarak başlangıçtaki halini muhafaza etmemiş,
ses, biçim, vb. bakımlarından çeşitli deği
şimler/gelişimler geçirmiştir. Bu değişme/
gelişme, haliyle, dilin her tabakasında aynı
derecede gerçekleşmez. Dilin ses sistemindeki değişiklikler ile söz varlığındaki değişiklik
ler farklı süreçler gerektirir; biçimde görülen
değişiklikler ile söz dizimindeki değişiklikler
aynı hızda değildir33 • Ancak her ne olursa olsun, kesinlikle bir değişim/gelişim vardır ve
bu, dilin daha güzele, daha iyiye vb. gitmesi
olarak anlaşılmamalıdır. Türkçe ile iletişim
eski devirlerde de sağlanmıştır, günümüzde
de sağlanmaktadır. İletişimde kullanılan un-

tığımız diğer dillerde (İngilizce, Almanca,

surların değişmiş olması, iletişim kavramının

Fransızca)

değiştiğini göstermez. Bu yüzden, .. .yongşur
tukın üçün Türk budun illedük ilin ıçgınu ıd

anlatım

bozukluğu

kavramının

bulunmaması30 ,

bu dillerdeki sözlü ve yazılı
ifadelerin artık çok sağlam bir şekilde oturduğunu, bizim dilimizin konuşurlarının ise,
dillerini her türlü kurala rağmen bir türlü
"doğru" ve "güzel" kullanamamalarını mı
düşündürmelidir? Bunu incelemeye başla
madan önce dille ilgili söylenmiş olan şu ifadeleri kaydedelim:
Bir eser (Werk/Ergon) değil de bir faaliyet (Thatigkeit/Energeia) olması sebebiyle,

dil değişen, değişebilen sosyal bir canlı varlıktır.
Sosyal bir canlı varlık olduğu için de her milletin sosyal yapısına bağlı olarak değişme ve gelişebilme gücüne sahiptir, işte bu değişme özelliği
dolayısiyle dildeki ekler, dilbilgisi öğeleri ve
kelimeler genişçe süreler içinde kullanıldıkça

mış kaganladuk kağanın

itürü ıdmış .. .34 ifadesi

(30) İngilizcede language mistakes, common mistakes ya da common errors
benzeri adlarla anılan çalışmalar, bizdeki anlatım bozukluğu kavramını karşılamaktan ziyade, İngilizceyi ikinci dil olarak öğrenenlerin
sıkça yaptıkları hataları değerlendirmektedir: Örneğin, Mark Bartram ve Richard Walton, A Positive Approach to Language Mistakes, Heirıle ELT, 1991; Angela Burt, Quick Solutions to Common
Errors in English, How To Books Ltd, Oxford, 2007; aynı yazar,
The A to Z of Correct English, How To Books Ltd, Oxford, 2002;
Thomas Parrish, The Grouchy Grammarian, John Wıley & Sons,
Inc, New Jersey, 2002.
(31) Zeynep Korkmaz, Dilde 'Doğal Gelişme' ve 'Devrim' Açısından
Türk Dil Devrimi, Türkoloji Dergisi, C. 4, S. 1, s.97; Wılhelın von
Humboldts Gesammelte Schriften, Königlich Preussischen Akademie der Wıssenschaften, Band VII, Erste Halfte, Bertin, 1907,
s.46
(32) Süer Eker, age., s. 12. Ayrıca, Kamile İmer, Dilbilim Açısından
"Doğru-Temiz-Güzel Türkçe Kullanımı" ve "Türkçenin Aşırılığa
Kaçmadan Kullanılması", Radyo ve Televizyon Yayınlarında Türk
Dilinin Kullanımı (Yay. E. Ateşman-E. Ceylan-B. Erdağı), Ankara:
TRT yayını, 1999, s. 41-47.
(33) Kamile İmer, Atatürk Yolunda Türk Dil Devrimi. TDK, Ankara:,1981, s. 59-62
(34) Bilge Kağan Abidesi, Doğu Yüzü-7; Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 2000, s.34.

de ... Tava'ıfi mütemeddine, kendi lisanlarının

kava'idini cem' ile bir fenn-i mahsus olarak tedvin edegelmişlerdir ... 35 ifadesi de ... Harekatı
necibei milliyemizi suite/sir ve ilan etmekten
hali kalmıyan, bedhahanı haksarın çok olduğu
muhakkaktır ... 36 ifadesi de Türkçedir, Türk-

kaynağı

ve lambada doğru yere bağlandığı
müddetçe lamba yanar, herhangi biri iptal
edilirse, lambanın az ya da biraz yanması söz
konusu değildir. Buna göre iletişim az, biraz,
çok daha çok gibi sıfatlarla yan yana duramaz.

çe ile iletişim sağlanmıştır. Bunların hiçbirini,
bugünkü Türkçeye uygun olmadığı için eleş
tirmeyiz, eleştiremeyiz.

Bizim ele aldığımız husus amaç, yani
iletişimdir. Anlatım ile iletişini aşağı yukarı
örtüştüğü için, anlatım bozukluğu da aslında

O zaman, "anlatım bozukluğu" sorununun ne olduğunu tekrar sorgulamak gerekir.

malıdır.

1-

"Anlatım bozukluğu", kişinin

dille
iletişim kurmasıyla ilgili olan ve çeşitli biçimlerde belirtileri görülen hastalığı mı işaret etmektedir?
2- ''.Anlatım bozukluğu" kişinin, iletikurarken kullandığı aracı -dili- yanlış bir
biçimde sarfetmesiyle ortaya çıkan durumu
mu göstermektedir?
şim

Anlatım bozukluğu,

birinci durumdaki
gibi -a/azı~ disleksi ya da disgra/i-, bir hastalık
olarak görülüyorsa, yukarıda tanımlarını ve
kavram dairesini vermeye çalıştığımız anlatı
mın bozukluğunu karşılamamaktadır. Karşı
lasaydı, bugün Türkiye Türkçesi ile konuşan

ve yazan birçok kişinin, demek istediğini doğru
biçimde söyleyemedikleri için bunlardan muzdarip olduğunu düşünmemize imkan veriyor
olacaktı.

gibi

Anlatım bozukluğu, ikinci durumdaki
anlamlandırılıyorsa, yani sözcükleri yerin-

de kullanamama, cümlenin ögeleri arasında kurala uygun bağlantıyı kuramama, cümleyi birden çok anlama gelebilecek biçimde oluşturma
gibi nedenlerle duygu ve düşünceyi anlaşılmaz
biçime sokma durumunu 37 ifade etmek için
kullanılıyorsa, bu hususta tam bir karışıklık
içinde bulunulduğunu belirtmek gerekir.

iletişimin gerçekleşmediği durumları karşıla

Başlıkların sayısına ve başlıklarla ilgili
olarak verilen örneklere bakılacak olursa, anlatım bozuklukları, Türkçeyi konuşanların ve
yazanların bir türlü iletı'şim sağlayamadıkları
nı göstermektedir. Ancak bizce durum böyle
değildir.

Temel olarak söylenebilir ki, verici alı
müddetçe iletişim
gerçekleşir. İletişim gerçekleştiği müddetçe
de herhangi bir bozukluktan bahsetmek doğ
ru olmaz. Dilimiz, başta da belirttiğimiz gibi,
yapı taşlarını çok eski devirlerde oturtmuş
olan ve istisnalara çok az yer veren bir dildir.
Bu bakımdan, temel birkaç kuralı bildikten
sonra Türkçe ile iletişimde çok büyük zorluklar yaşanmaz.
cıya mesajını iletebildiği

Görünen o ki, Türkçe söylemede ve yazmada olduğu belirtilen "anlatım
bozuklukları"nın büyük bir bölümü amaçla
(iletişimin gerçekleşip gerçekleşmemesi) ilgili
değil, araçla (aracın kullanım biçimleri) ilgilidir. Hal böyle olunca, değerlendirmeler de
belirtildiği gibi göreceli ve öznel olmaktadır.
Bunu gösterebilmek için örnek olarak
ve anlatım bozukluğu olduğu ifade edilen dil kullanımlarına müracaat etmemiz gerekiyor38 •
aldığımız çalışmalara

Başta, anlatım bozukluklarının çeşit
liliği

Tanımlardan anlaşıldığı kadarıyla

iletişimin iki hali vardır. Yani iletişim ya gerçekleşir ya da gerçekleşmez. Güç kaynağı, kablolar
ve lamba örneği ile düşünülürse, kablolar güç
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dikkat çekmektedir. Bu kadar çeşitlilik

(35) Belagat-i Osmaniyye (Haz. Turgut Karabey, Mehmet Atalay), Akçağ \:ay, Ankara, 2000, s.1.
(36) Nutuk Kemal Atatürk, Cilt: I, 1919 - 1920, Devlet Kitapları, Milli
Eğitim Basımevi, İstanbul, 1970, s.379
(37) Ali Püsktillüoğlu, age., s. 136
(38) Buraya aldığımız anlatım bozukluğu örnekleri de rastgele seçilmiştir.

~

·~

·~
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gösterebilir, ya anlatım bozukluğu
üzerinde yapılan bunca çalışmaya
rağmen, halen oturtulabilmiş değildir ya da
bir çalışma, ötekine benzememek için farklı
başlıklar kullanmaktadır. Fikrimizce, her ikisi
de söz konusudur.

ilci

şeyi

kavramı,

Anlatım bozuklukları

ile ilgili verilen
başlıkları gruplara ayırmak pek mümkün olmadığı için, her ne kadar fazla yer kaplasa da
durumu göstermesi bakımından örnek olarak
aldığımız çalışmalardan aldığımız bütün baş
lıkları vermek zorundayız. Manzara şudur:
Ana Başlıklar
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Anlam Bakımından Anlatım Bozuklukları, Anlam Kusurları, Anlam Yönünden
Bozukluklar, Anlama Dayalı Bozukluklar, Anlatım Bozuklukları, Anlatım Özellikleri Açısın
dan Yanlış Kullanımlar, Bazı Yazım ve Noktalama İşareti Yanlışlıkları, Biçim ve Söz Dizimi
ile İlgili Diğer Kusurlar, Cümle Bozuklukları,
Cümle Kuruluşu ile İlgili Anlatım Bozuklukları, Cümle Yanlışları, Dil Bilgisi Yanlışlığı,
Dil Bilgisi Yönünden Bozukluklar, Dilbilgisi
Bakımından Anlatım Bozuklukları, Kelimelerin Yanlış Anlamda Kullanılması, Mantık
Yanlışlığı, Osmanlıca Yanlışları, Ses ve Ahenk
Kusurları, Sese Dayalı Bozukluklar, Sözcük
Yanlışları, Sözcüklerle İlgili Anlatım Bozuklukları, Sözdizimi Yanlışlığı, Sözlü Anlatımla İlgili
Bozukluklar, Türkçe Yanlışları, Uyum Kusurları, Yapıya Dayalı Bozukluklar, Yazılı Anlatımla
İlgili Yanlışlıklar.

Alt Başlıklar
Adın

önüne rastlayan adlaşmış sıfatların
kullanılması, ağız özelliklerinin yazılı anlatım
da kullanılmqsı, alıntıların yanlış kullanımı,
anlam belirsizliği, anlam çelişkileri, anlamca
çelişen sözcükler, anlamca çelişen sözcüklerin
bir arada kullanılması, anlamda aykırılık, anlamları karıştırılan kelimeler, argo ve çirkin sözcükler, aruz yanlışları, atasözlerinde yanlışlar,
atasözlerinin yanlış kullanımı, aykırı gramer şe
killeri, aykırı kelime kullanılması, aykırı sesler,
aykırı yardımcı fiiller, aynı anlama gelen sözlerin

kullanımı, aynı

görevi üstlenen ek ve kelimelerin, gereksiz eklerin kullanılması, ayrı ve bitişik
yazılan sözcükler, sözcük öbeklerı: bağlaçlarla
ilgili yanlışlıklar, bağlaç-yüklem uyumsuzluğu,
başlıkların yazımı, biçim bilgisi kusurları, birbirine karıştırılan sözcükler, birbiriyle karıştırılan
sözcükler, birbirleriyle karıştırılan bazı kelimeler, birbirleriyle karıştırılan sözcükler, birleşik
fiil eksıkliğı: birleşik fiillerin yanlış kullanımı,
boğumlanma kusurları, bozuk anlatımlar, cümle ögeleriyle ilgili yanlışlar, cüm.lede anlam belirsizliğı: cümlenin ögeleriyle ilgili yanlışlıklar,
cümlenin öğeleriyle ilgili anlatım bozuklukları, çatı uyumsuzluğu, çelişen sözcükler, çelişen
sözler, çeviri kokan söZcükler, çeviri yanlışları,
çeviriyi andıran sözler, çoğul ekinin yanlış kullanılması, "de, da" bağlacı ve "-da, -de, -ta, -te"
ekinin yazımı, deyim ve atasözü yanlışları, deyim-atasözü yanlışları, deyimlerde yanlışlar, deyimlerin yanlış kullanılması, deyimlerin yanlış
kullanımı, dolaylı tümleç eksıkliğ,Z: düşünme
hatalarından doğan anlatım bozuklukları, edat/
bağlaç eksıkliğı: ekeylem eksıkliğı: ekeylemin
yazımı, ek-fı'il eksıkliğı: eklerde eksıklik, eklerin kullanımı ile ilgili yanlışlıklar, eksiklik, eş
anlamlı kelimelerin bir arada kullanılması, eş
anlamlı sözcükler, eylem - eylemsi arasındaki
çatı uyuşmazlığı, eylemsi yanlışlıkları, fazlalık,
fazlalık/gereksiz sözcükler, fiilimsilerin yanlış
kullanımı, garabet/tuhaflık, gereksiz anlamsal
yinelemeler, gereksiz kullanılan sözcükler, gereksiz kullanılan yardımcı eylemler, gereksiz
sözcük kullanılması, gereksiz sözcük kullanma,
gereksiz sözcükler, gereksiz tekrarlar, gereksiz
yardımcı eylemler, gereksiz yardımcı eylemler kullanma, gereksiz yardımcı fiiller, gereksiz
yinelenen sözcükler, gökbilim kavramlarının
yazımı, harflerin Türkçeye aykırı olarak seslendirilmesi, hazırlıklı konuşmalarda görülen
aksaklıklar, ikilemelerin yazımı, "ile"nin yazı
mı, isim tamlaması yanlışları, işaret zamirleri
ve "o" kıŞi zamirinin kullanılışı, karşılaştırma
hataları, karşılaştırma/sıralama yanlışları, kavramları bilmemek, kaynak gösterilmesı: kelime
başındaki k'leri g olarak telaffuz etmek, kelime
sonundaki art h ve k seslerinin hırıltılı h olarak
söylenmesı~ kelime sonundaki r sesinin düşürül-

mesı:

kelimelerin doğru yerlerde bulunmaması,
kesme işaretinin doğru kullanılması, kesme işa
retinin kullanılmaması veya yanlış kullanılma

eş anlamlı kelimelerin bir arada kullanılması,
yanlış anlamda kullanılan Osmanlıca sözler,
yanlış anlamda kullanılan sözcükler, yanlış oku-

sı, kısaltmalarda yapılan yanlışlar, kısaltmaların

nan, yazılan ve söylenen sözcükler, yanlış sözcük
seçimı; yanlış yerde bulunan ögeler, yanlış yerde bulunan sözcükler, yanlış yerde kullanılan
sözcükler, yanlış yumuşatma, yapıları bozuk
sözcükler, yapıları yanlış olan sözcükler, yapı
lışları yanlış olan sözcükler, yapısal yanlışlıklar,
yardımcı eylem eksıkliğinden doğan anlatım
bozuklukları, Yazım ve .söyleyiş ayırımından
kaynaklanan yanlışlıklar, yazım yanlışları, yazı
mı karıştırılan sözcükler, yerinde kullanılmayan
sözcük veya öğeler, yinelemeler, yön bildiren
sözcüklerin yazımı, yüklem eksıkliğı; yüklem
yanlışları, yüklem yanlışlığından doğan anlatım
bozuklukları, zaman ve kişi eki uyumsuzluğu,
zamir belirsizliği, zamir eksıkliğinden kaynaklanan anlatım bozuklukları, zamirlerin yanlış
ya da eksik kullanılması, zarf tümleci eksıkliğı:
zarf-yüklem uyumsuzluğu, zincirlenme39.

yazımı,
yazımı,

"ki" bağlacı ve "-ki" ekinin özelliklerikitle iletişim araçlarında sıkça görülen

söyleyiş yanlışları, konuşma kusurları, konuşma

metninin biçimlendirilmesindeki

yanlışlıklar,

mantık hataları, mantık yanlışları,

"mi"nin yazımı, nesne eksikliği, nesne-yüklem uyumsuzluğu, noktalama eksikliği ya da yanlışlığı, noktalama yanlışları, noktalı virgül eksikliğı; okuma,
yazma, söyleme yanlışları, olumlu ve olumsuz
yargıların birlikte kullanımından doğan anlatım bozuklukları, Osmanlıcadaki kalıplaşmış

sözler, öge eksikliği, öge fazlalığı, özel ada bağlı
tür adlarının yazımı, özel adların yazımı, özenti
kullanmalar/çeviri yanlışları, özentiler, özgeçmiş yazılması, özne eksikliği, özne yanlışları,
özne yanlışlığından doğan anlatım bozuklukları, özne yüklem uyuşmazlığından kaynaklanan
anlatım bozukluğu, özne-yüklem uyumsuzluğu,
özne-yüklem uyumsuzluğundan doğan anlatım
bozuklukları, özne-yüklem uyuşmazlığı, pekişti
rilmiş sözcüklerin yazımı, sanların ve özel adla
kullanılmayan sanların yazımı, sayıların yazımı,

ses fazlalığı, ses uyumsuzluğu, seslerdeki kalınlık
ve inceliğe dikkat etmemek, seslerdeki uzunluk
ve kısalığa dikkat etmeme, sıfat tamlaması yan-

Bu liste, yalnızca on iki kaynaktan derlenenleri göstermektedir. İşin içine çeşitli sı
navlara hazırlık için yazılan kitaplar da sokulduğunda sayının ne kadar artacağını tahmin
etmek zor değildir.
Bu bakımdan, anlatım bozukluklarıy
la ilgili eleştirilmesi gereken ilk mesele, söy-

lışları, sıfat-isim uyumsuzluğu,· sıra yanlışlığı,

lemeye ve yazmaya dair neredeyse her hususun

söyleyiş kusurları,

anlatım bozukluğu olarak değerlendirilmesidir.
Dolayısıyla, Türkçeyi konuşmaya ve yazmaya

söz dizimi kusurlarıJ sözcüğün yapısındaki yanlışlık, sözcük çelişkilerı;
sözcük eksikliği, sözcük ve sözcük öbeklerinin
yerinde kullanılmamasından doğan anlatım
bozuklukları, sözcükleri birbiriyle karıştırma,
sözcükleri yanlış anlamda kullanma, sözcükleri
yanlış biçimde kullanma, sözcüklerin bölünmesi, sözcüklerin yanlış yazımı, tamlama yanlışla
rı, tamlama yanlışlıkları, tamlayanı düşmüş ad
tamlamasının kullanılması, tamlayan-tamlanan
uyumsuzluğu, tarıhlerin yazımı, tekrar sıklığı,
tekrar yanlışları, tenafür/kaka/om; tümleç yanlışları, türk alfabesinde bulunmayan har/ ve işa
retleri kullanma, ulama ve noktalamayla ilgili
yanlışlıklar, uydurma özentileri, uyumsuzluk,
vurgu yanlışlığı, vurguyla ilgili yanlışlıklar, yabancı dılden sözcük alma, yabancı kelimelerin
yerine kullanılan Türkçe kelimeler, yakın ve
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çalışanlar, karşılarında,

geçilmesi gereken bü~

yük bir mayın tarlası görmektedir.
Verilen örneklerden hareketle anlatım
bozuklukluğu

hakkındaki

düşüncelerimizi,

yazıda

hepsini tek tek ele alamayacağımız
için, genel hatlarıyla aktarmak istiyoruz:

Noktalama işaretleri, cümle veya yan
cümledeki türlü ögeleri birbirinden ayırmaya
yarayan, nokta, virgül, noktalı virgül, ıki nokta, üç nokta, soru işaretı; ünlem işaretı; parantez
vb. işaretlerden her birini ifade eder40• Ancak
(39)

Aynı başlıklardan yalnızca biri bulunmaktadır. Benzer başlıklar ·~

farklı hususları gösterebildiği için listeye alınnuştır.
(40) GTS (03.12.2013). Noktalama işaretleri için şu kaynağa bakılabilir: Faysal Okan Atasoy, Türkçede Noktalama, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü doktora tezi, İstanbul, 2009

·~

·z
~

bunlar, yazılı dilde iletişimi sağlayan yegane
unsurlar olarak görülmemelidir. Bugünkü
noktalama işaretlerinin sistemli olarak kullanılmaya başlanmasından önce de yazı yazıl
maktaydı, kişiler bu tür işaretler olmaksızın
yazılanı anlayabilmekteydi. Bu bakımdan,

Genç kıza doğru yürüdü.", "Genç doktora seslendi.", ':Arslan nasıl avlanır, bilmiyorum?",
"Küçük çam ağacının arkasına saklandı." örnekleri verilerek41 bunlarda virgülün kullanıl
maması ya da yanlış yerde kullanılmasından
dolayı anlatım bozukluğu vardır

hükmünü
vermek çok doğru olmasa gerektir. Çünkü
küçük çam ağacının arkasına saklandı cümlesi tek başına sarfedilmez ya da yazılmaz. Bu
ifadenin gerektiği bir bağlam mutlaka vardır
ve bu bağlam olmadan virgül konmalıydı ya
da şuraya konmalıydı denemez. Dolayısıyla

virgül olmazsa cümle birden fazla anlama gelir
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gerekçesi de bağlam bilinmediği için doğru
değildir. Benzeri biçimde, genç kıza doğru yürüdü cümlesinde de genç ve genç kız karışıklığı
sebebiyle anlatım bozukluğu olduğu belirtilir.
Bu cümlenin anlatmak istediği şeyde başarılı
olup olamadığı hususu, ancak kendisinden
önceki cümleyi/cümleleri bilmekle ilgilidir.
Kaynaklarda önceki cümle/cümleler kaydedilmediği için de cümlede anlatım bozukluğu
vardır hükmü kolayca verilir. Bağlam kavramı
bu noktada büyük önem arz etmektedir. Bir
şeyin ne olduğu, çevresindekilerin ne olduğu
nun bilinmesiyle mümkünse, dildeki unsurları da aynı gözle değerlendirmek gerekir. Bu
bakımdan cümlenin diğer cümlelerle ilişkisi,
metin içindeki yeti de hesaba katılmalıdır42 •

Sese

dayalı

bozukluklar, kaynaklarda

vurgu, ezgileme; tonlama yanlışlıkları, telaffuzla ilgili yanlışlıklar, ses uyumsuzlukları;
işitme ile ilgili olan, kulağa hoş gelmeyen,
kulağı tırmalayan kusurlar vb. olarak karşımı
za çıkmaktadır. Dolayısıyla bunlar sö~lü dile
dair bozuklukları göstermektedir. Olçünlü
dilin (İstanbul Türkçesi) dışındaki söyleyişler
de bu türden bozuklukların malzemesidir.
Sözlü dilde geliyor yerine geliyo, bir yerine bi
biçimindeki kullanımlar anlatım bozukluğu

olarak değerlendirilir. Ancak bunun İstanbul
Türkçesinde de yapılması dikkat çekicidir.
"r" sesinin düşmesi ya da düşmeye başlaması,
fikrimizce dilimizde önceki devirlerde meydana gelen diğer ses düşmelerinden farklı değildir ve muhtemelen ileriki devirlerde yazıya
da geçecektir.

Katip kelimesindeki "k"nin ince değil
de kalın telaffuzu, kara yerine gara örneğin
deki gibi kelime başındaki kalın "k"nın kalın
"g" olarak söylenmesi de anlatım bozukluğu
olarak değerlendirilmektedir. Bunlara benzer
birçok örnek verilmiştir. Ancak yukarıda verilen iki kelimeden yola çıkacak olursak, sözlü
iletişimde katip kelimesini kalın "k"li olarak,
kara kelimesini gara olarak seslendirmek iletişimi engellemez, yani kara gözler yerine gara
gözler diyen bir kişinin mesajının alıcı tarafından anlaşılmadığını düşünmek doğru değildir. İletişim, silüet yerine siluet, mahvetmek
yerine mahfetmek, asfalt yerine asvalt deyince
de gerçekleşir. Bu yüzden, farklı söyleyişlerin
anlatım bozukluğu olduğunu ifade etmek,
Anadolu ve Rumeli sahasında Türkçeyi konuşanların birbirleriyle anlaşamadığı anlamı
na gelir ki, haliyle, böyle bir durum söz konusu değildir. Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz

ve Ege gibi bölgelerde yerel konuşma biçimleri
hala çok yaygın olarak kullanılmakta olsa da
bugün konuşanın hangi bölge ve hangi sosyal
gruptan olduğunun anlaşılamayacağı, genel geçer bir konuşma dili vardır43 .
Kaynaklarda tenafür, kaka/ani ya da ses
olarak anlatılan bozukluk ise,
art arda söylenmesi zor olan seslerin bulunduğu kelimeleri kullanmaktır. Ancak söylenmesi zor olan kelimeler sözlü dilde zaten pek

uyumsuzluğu

(41) Bunlarda kaynağı belirtmemiz, amaca hizmet etmediği için, gerekmemektedir. Ancak, kaynaklarda belirtilenler buraya aynen
alınmıştır. Yazının devamındaki örnekler için de aynı durum söz
konusudur.
( 42) Bu konuyla ilgili olarak şu kaynaklara _bakılabilir: Doğan Aksan,
age, C.3, s.201 ve devamı; Ke.rime Ustfuıov~, Cümleler
Anlam ve Biçim Bağı Sağlayan Oğeler, Eskişehir Osmangazı Unı
versitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2000, C. 1, S.l, s. 135-145; aynı
yazar, Dede Korkut Destanları ve Cümlede? Büyük Birlikl~r, Alfa
Yayınları, Istanbul, 1998; Zellig S. Hams, Dıscou;se Analysıs, La?guage, 1952, Vol. 28, No. 1, s. 1-30; aynı yazar, DıscourseAnalysıs:
A Sample Text, Language, 1952, VoL 28, No. 1, s.474:494
(43) Nurettin Demir (ed.) ve Emine Yılmaz (ed.),_Türk Dili Yazılı Anlatım ve Sözlü Anlatım, Nobel Yayın Dağıtım, Istanbul, 2009, s. 26

.Ar"''

tercih edilmez. Dildeki en az çaba kuralına 44
göre meram en kısa yoldan anlatılmaya çalı
şılır. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki, bu
türden bozuklukları delillendirmek için verilen Şemsi Paşa Pasajı, şu köşe yaz köşesı; şu köşe
kış köşesi,

ortada

beş boş

su

şişesı;

üç tunç tas

has hoşaf gibi örneklere yanıltmacalar

dışında

rastlanmaz.

Cümle bozuklukları, cümle yanlışları
dilbilgisi yanlışları, cümle kuruluşu ile ilgili
anlatım bozuklukları, sözdizimi yanlışlığı gibi
adlandırmalar,

cümledeki ögelerin yerli yerinde kullanılmaması, eksiklik, fazlalık, sıra
yanlışlığı ve uyumsuzluktan doğan telif zayıflığı gibi hususları işaret etmektedir. Bu
türden bozukluklar için oldukça fazla örnek
verilmiştir. Ancak çoğunun ilgili bozukluğu
delillendirmek için yapıldığı hissedilmektedir. Dört cümleyi örnek olarak aldık: "Elif

Türk Dili sınavına giremedı; çünkü unutmuş
tu.", "Gençlerimizi sevmeliyiz, güvenmeliyiz.";
"Kırmızı güller ve ağaçlar burada insana yaşa
ma sevinci veriyor. "; "Bütün gün bomboş evde
oturdum.". Yukarıda verilen örnekler yanlış,
anlatım bozukluğu

bulunan cümleler olarak
değerlendirilir. Doğru olduğu belirtilen cümleler ise şunlardır:
1. "Elif Türk Dili sınavına giremedı;
çünkü sınav tarihini unutmuştu." Bu cümle,
özne eksıkliği bulunan yukarıdaki cümlenin
düzeltilmiş halidir. Öncelikle, yanlış olduğu
söylenen cümlede bir hatanın bulunmadığını,
bu cümleyi sarfedenin bağlam içinde mesajını
sorunsuz bir biçimde ilettiğini düşünüyoruz.
Daha sonra şunu söylemek gerekir ki, (ikinci)
cümlede özne eksikliği varsa, eksiklik "Elif"in
eklenmesiyle giderilir, ancak bu durumda
başka bir anlatım bozukluğu, tekrar sıklığı,
karşımıza çıkar. Ayrıca, düzeltilmiş olduğu

belirtilen cümleye bakıldığında, eksikliğin
öznede olmadığı görülecektir. Ne olursa olsun, Elif'in sınav tarı'hini unuttuğu, bir önceki
cümleden, yani bağlamdan, anlaşıldığı için
ikinci cümlede nesneyi -sınav tarı'hini- kullanmaya gerek yoktur.

2. "Gençlerimizi sevmeliyiz, onlara güvenmeliyiz." Bu cümle, cümle içinde bir sözcük eksık olursa cümle istediğini anlatamaz
gerekçesiyle onlara ilavesiyle düzeltilmiştir.
Fikrimizce cümlede bir eksiklik yoktur. İkinci
cümle, birinci cümleye bağlı olarak sarfedildiği için, kime güvenileceği bağlamdan anlaşılmaktadır. Zorlanmadığı müddetçe, cümleden gençlere güvenileceği anlamı çıkar.
3. "Ağaçlar ve kırmızı güller burada insana yaşama sevinci veriyor." ya da "Kırmızı

güller ve yeşil ağaçlar burada insana yaşama
sevinci veriyor." biçimlerinde düzeleceği belirtilen cümlede bunun gerekçesi olarak ve ile
bağlanan

iki unsur gösterilmektedir. Kırmızı
güller biçiminde bir tamlamanın doğru olduğu fakat kırmızı ağaçların doğru bir tamlama
olamayacağı ifade edilir. Ancak ağaçların insa-

na yaşama sevinci vermesi, kırmızı güllerin insana yaşama sevinci vermesi kadar doğaldır. Bu
yüzden sıralamada herhangi bir yanlışlık yoktur. Cümle böyle bir yanlışlığı göstermek için
kurulan bir cümle gibi görünmektedir. Bu
durumda olsa da olmasa da "Kırmızı güller ve
ağaçlar
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burada insana yaşama sevinci veriyor. "

cümlesi fikrimizce herhangi bir karışıklığa yol
açmamaktadır45 •

4. "Bütün gün

bomboş

evde oturdum."
Bu cümle ise, muhtemelen ögelerin sıralanışı
ile ilgili bir yanlışlığa işaret etmektedir46 • Ancak bağlam belli olmadığı için, bomboş evde
oturmak da evde bomboş oturmak da söz konusu edilmiş olabilir. Bu yüzden, her iki biçimde de cümle(ler)de bir bozukluk bulunmamaktadır.

Anlamla ilgili

anlatım bozuklukları

da
çok sayıda başlıkla gösterilmiştir: anlam bakımından anlatım bozuklukları, anlam kusurları, anlam yönünden bozukluklar, anlama
dayalı bozukluklar, anlatım bozuklukları, an(44) Berke Vardar, Dilbilim ve Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü, TDK Yayın·
lan, Ankara, 1980, s.75
(45) Aynca Kırmızı ağaçların bulunması da mümkündür, bu yüzden
yanlış bir tamlama değildir.
(46) Cümlenin alındığı kaynakta doğru biçim verilmemiştir. Ancak bu
cümleye benzer örneklerin diziliş bakımından bozuklukları göster·
mek amacıyla verildiği gözlemlenmiştir.

~

·~

,:::ı

f-<

·~
;><

latım özellikleri açısından yanlış kullanımlar
vb. gibi. Bu tür bozukluklar, bir ibarenin anla-

Kültürümüzde leb(lep) demeden leblebiyi anlamak50 deyimi bu durumla ilgilidir5 1 • Alıcı,

şılmasını zorlaştırır4 7 •

herhangi bir anlatımda bulunması gerektiği
halde bulunmayan unsurları algılayabildiği
ne göre, özellikle eksiklik, fazlalık, unsurun
yanlış yerde bulunması gibi anlamda bozukluğa yol açtığı belirtilen söylemlerin de altın
dan kolaylıkla kalkabilir diye düşünüyoruz52 •
Şu örnek, insan beyninin eksik, hatalı, yanlış
olanı bulup, yerine olması gerekeni nasıl kısa
sürede koyduğunu göstermesi bakımından
ilgi çekici olabilir:

Anlamla ilgili bozukluklar için de çok
örnek verilmiştir. Ancak örneklerin bir
kısmının, söyleneni delillendirmek için oluş
turulmuş dizimler olduğu burada da görülmektedir. Bu başlık altında verilen alt başlık
ların ve örneklerin karışıklığı, bazen yapılan
değerlendirmelere de yansımıştır. Karışıklık
tan olsa gerek, benzer yapılara farklı hükümler verildiği de görülmüştür:
sayıda

Kendi ağzıyla itiraf etmek- yanlış (gereksiz tekrar);
kulaklarınla duymadığın
ma-doğru
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söze asla inan-

(vurgu amacıyla var).

Anlatmak, en az iki kişi gerektiren bir
eylemse, anlam da yalnızca vericiyi ilgilendirmemelidir. İletişim, alıcının vericiden gelen
mesajı çözümlemesi ile mümkünse anlatım
bozukluklarında temel alınan anlam da en az
iki taraflı olarak hesaplanmalıdır. Bu sebeple, anlamla ilgili olduğu belirtilen bozukluk~
!ar düzeltilirken, hem vericinin ne ilettiğinin
hem de alıcının iletilenden ne anladığının iyi
bilinmesi gerekir. Burada eksilti (eksiltim)
olayını da hatırlatmak gerekir:
Eksilti (eksiltim), anlatımda kolaylık
sağlamak

üzere bir kelimedeki eklerin veya bir
cümledeki kelimelerin azaltılarak kullanılması
olayıdır48 • Eksilti ürünü biçimler, ya durum ya
da dilbilgisi açısından kolayca kavranabilecek,
boşluğu herhangi bir güçlük olmadan doldurulabilecek bıÇimlerdir4 9 • Yani verici, demek istediğini,

gerekli olduğu ifade edilen unsurların
tamamını kullanmadan da söyleyebilmektedir; gençlerimizi sevmeliyiz, güvenmeliyiz
örneğindeki gibi. Eksilti, alıcı tarafından değerlendirilecek olursa, burada insan beyninin
bir şeyi anlama hususundaki mahareti ortaya
çıkar. Eksiltiler, boşluklar, son derece hızlı bir
şekilde tespit edilir, eksik olanların yerine konacak unsurlar belirlenir, vericinin şifrelediği
mesaj deşifre edilir, böylece anlaşma sağlanır.

Bir ignliiz üvnsertsinede ypalın arşaıt
ramya gröe, kleimleirn htfalreiinn hnagi srıdaa yzalıdkılraı ömneli dğeliimş.
Ôenlmi oaln brinci ve snonucnu htfain
yrenide omlsaımyış. Ardakai hfralerin
srısaı krıaşık aslada ouknyourumş. Çnükü kleimlrei hra/ hra/ dğeil btüün oalark
oykuorumuşz53 .

Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki, anlatım bozukluğu taşıdığı düşünülen

bir cümle
ya da cümleler, anlatım bozukluğu farkedilrnişse zaten söylenmek istenen anlaşılmış
durumdadır. Söylenmek istenen anlaşılmışsa
iletişim gerçekleşmiştir. Bu yüzden gözden
kaçan, yanlışlıkla sarfedilen her unsuru anlatım bozukluğu olarak değerlendirmek bize
göre çok doğru değildir.
Bununla ilgili bir örnek verelim:

Gazetemiz, herkesi ücretsiz üniversite
Bu cümle ücretsiz kelimesinin yerinin yanlış olması sebebiyle sorunlu

sınavına hazırlıyor.

(47) Zeynep Korkmaz vd., age., s. 287
(48) GTS (04.12.2013). Çeşitleri için şu kaynağa bakılabilir: Serkan
Gümüşatam, Eksiltim (Ellipsis) ve Türkçede Eksiltim Türleri,
Turkish Studies, 8/1, 2013, s. 1539-1352
(49) Berke Vardar, age., s.75
(50) Lep demeden leblebiyi anlamak. Birinin daha söze başlarken ne
demek istediğini anlayıvermek (Ömer Asım Aksoy, Atasözleri ve
Deyimler Sözlüğü II Deyimler Sözlüğü, TDK Yayınları, Ankara,
1984, s. 806)
(51) İntemette kullamlan teknolojilerden biri de otomatik tamamlama
(auto complete)dır. Bu teknik, özellikle arama motorları tarafın
dan tercih edilmektedir ki, tam olarak yukarıdaki deyimle açıkla
nabilir. Tekniğin, insan beyninin eksiği tamamlama özelliği model
alınarak ortaya çıktığı söylenmektedir.
(52) Verici ile alıcıyı ortak özellikleri olan ve aynı kodları kullananlar
olduğu düşünüyoruz. Aksi durumda iletişim olmayacağı için zaten
söylenecek bir söz yoktur.
(5 3) http ://www.frmtr.com/garip-olaylar/6 7 8 97 6-bir· ignliiz-uvnsertsi ·
nede-ypalin-arsaitramya-groe.html (14. 11.2013)

olarak belirlendikten sonra, gazetemiz, herkesi

üniversite

sınavlarına

ücretsiz

hazırlıyor şek

linde düzeltilmiştir54 . Sorunlu cümle, alıcıya
iletildiğinde, muhtemelen alıcının zihninde
ücretsiz üniversite sınavından anlaşılması gereken şey çözümlenecektir. İlgilisinin bu cümlede anlatım bozukluğu var demesinin sebebi de
bu çözümlemedir.
Günlük konuşmada sıkça geçen çok
gibi bir cümle de çok can olur
mu? tepkisi görmeden, meramı iletebilmektedir. Hatta anlam bakımından kesinlıkle
yanlış kullanılan bir kelimenin bulunduğu
cümleler bile sözlü iletişimde (kısmen yazı
lı iletişimde) sıkıntı yaratmaz: onu çok taktir
ediyorum örneğinde olduğu gibi55.
canım sıkıldı

5. Son Söz
Satır aralarında

Dildeki doğruluk, hangi zamanın ve yerin Türkçesinin esas alınacağı sorularını beraberinde getirir. 2013 yılında İstanbul'da konuşulan Türkçe doğrudur denirse, 1948 yılında
İstanbul' da konuşanların anlatım bozukluğu
ile dolu ifadeler kullandığı anlaşılmaz mı?
Muğla Ağzı ile konuşan biri Türkçeyi yanlış
mı kullanmaktadır? Bu bakımdan, doğruluk
sıfatının da bir dil için uygun olmadığını düşünüyoruz.

Dilimizle ilgili hu kadar çok anlatım
tespit edilmişse, ya konuşanlar
birbirleriyle anlaşamamaktadır ya da anlatım
bozukluğu olarak değerlendirilen hususların
sayısı bu kadar değildir. Biz ikinci durumun
geçerli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü yanlış
bozukluğu

lığı

tespit edilebilen
ifadedir.

ıfade,

zaten

anlaşılmış

bir

Anlatım bozukluklarını bağlam/metin

da anlatmaya çalış

tığımız şey,

Türkçenin anlaşılmaz, zor bir dil
olıriadığıdır. Temel yapısını hiç bozmadan
çok eski devirlerden günümüze kadar ulaşan
bir dilin konuşurları, her dönemde demek
istediklerini söyleyebilmişlerdir. Bu yüzden,
amacı diğer diller gibi iletişim olan Türkçe,
görevini gayet iyi yapmakta, canlılığını koruyarak gelişmekte/değişmekte, böylece, çağa ve
topluma ayak uydurmaktadır. Dilimizin konuşurları, hangi yörenin insanı olursa olsun,
meramlarını Türkçe dile getirebilmektedir.
Türkçenin çok kötü kullanıldığı, güzel
kullanılmadığı fikrine katılmıyoruz. Güzel
Türkçe ya da doğru Türkçe kavramları, bakış açısına göre değişebileceği için, bilimsel
değildir. Dildeki güzel/ık, kişilerin kelime
dağarcığıyla, onlardaki anlam ayrıntılarını
ustaca kullanabilmeleriyle ve bütün bunları
dilin verdiği imkanlar doğrultusunda bir araya getirebilmeleriyle mümkün olabilir. Bunu
da herkesten beklemek doğru değildir, bir
dilin konuşurlarının tamamının şair ya da yazar olamamasının sebebi budur. Düz renkte
dokunan da üstü rengarenk yanışlarla56 dolu
olan da halıdır.

içinde ele almak gerekir. Küçük çam ağacının
arkasına saklandı gibi bir cümlenin, bağlam
içinde değerlendirilmediği müddetçe, anlatım bozukluğu taşıdığı söylenemez. Ancak
bağlam belli olursa, söz konusu edilenin küçük çam ya da küçük (çocuk vb.) olduğunu
anlayabiliriz. Bu türden bozuklukların incelendiği çalışmalarda Arkadaşım

okula yürüye-

rek gider benzeri cümleler yer almaz. Çünkü
görünürde ne yapı ile ilgili ne de anlamla ilgili
bir sorun vardır. Ancak bu cümleyi sözgelimi,
İstanbul'un fethini konu alan bir metin içinde
kullanırsanız, anlatım bozukluğu olur, cümlenin neyi işaret ettiği çıkarılamaz:
Kuşatma,

Türk topçusunun, surları top
ateşine tutmasıyla başladı. Bizans ordusu ise,
surlarda açılan gedikleri kapatmaya çalışıyor
du. Osmanlı, donanması ile de Haliç'i zorluyor
fakat zinciri aşamadıkları için gemiler Haliç'e
giremiyordu. Arkadaşım okula yürüyerek gi(54) Ücret kelimesine eklenen +sız ekinin sıfat türetmeye yarayan bir
ek olduğu belirtilir (ekin görevi ile ilgili söylenenleri toplu halde
görmek için şu kaynağa bakılabilir: Münür Erten, +sız Eki Olum·
suzluk Eki midir?, Turkish Studies, 2/4, 2007, s. 1168-1173).
Düzeltilmiş olduğu belirtilen cümlede ise kelimenin sıfathğı söz
konusu değildir.
(55) Galat sözlükleri buna benzer örneklerle doludur. Zuhal Kültüral'ın
galat sözlüklerimizin derlendiği bir çalışması bulunmaktadır (Zu·
hal Kültüral, Galatat Sözlükleri, Simurg Tuyınları, İstanbul, 2008)
(56) Motıf yerine.
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der. Günlerdir süren kuşatmanın henüz başarı
getirememiş olması ve Ceneviz donanmasından
gelen yardımın Boğaz'ı geçerek Haliç'e girmesi
Sultan II. Mehmed'i sinirlendirmiş ve atını boğazın sularına sürerek donanmasına emirler yağ
dırmış, komutanlarına da, saldırı için orduyu
hazırlamalarını emretmişti5 7 •

Türkçenin anlatım bozukluğu sorunu
kadar büyük değildir. Anlatım
bozukluğu olarak değerlendirilen hususlara
örnek verilirken (ve aranırken) bağlam da
dikkate alınırsa, bunun doğal bir sonuç olduğu görülecektir. Zaten tarihindeki en geniş sınırlarına erişerek ve tarihindeki en çok
konuşur sayısına ulaşarak bir "Dünya Dili"
olan Türkçenin bu kadar anlatım bozukluğu
bulunan bir dil olduğunu söylemek haksızlık
olur diye düşünüyoruz.
düşünüldüğü

1048

Bu yazıda asıl amacın, aslında sorunun
neden/nelerden kaynaklandığının farkedilmesini sağlamak olduğunu, konunun aslında
bir yazının sınırlarını aştığını ifade ettikten
sonra şunu belirtmeliyiz ki, düşüncelerimiz
den, anlatım bozukluğu diye bir şeyin olmadı
ğı, dilin istendiği gibi kullanılabileceği anlamı
çıkarılmamalıdır. Ancak ana dilinin ifade
kabiliyetini öğrenmeye çalışanlar, attıkları
her adımda bir anlatım bozukluğu ile karşı
laşmamalıdır. İlgili derslerde Türkçe ile neler
yapılamayacağı değil, neler yapılabileceği anlatılırsa, sorun olarak görülenlerin çoğunun
ortadan kaybolacağım tahmin ediyoruz.
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